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 ةــمدـقـمـال

ْلَخِبيُر اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَلُه اْلَحْمُد ِفي اْْلَِخرَِة َوُهَو اْلَحِكيُم ا
 .اآله وصحبه وسلم تسليما مزيد  وعلى  وصلى الله على نبينا محمد  

مذذذ ركذذر مسذذالق مبعلاذذا بهذذذا  ،وكيفيذذا العذذده فيهذذا ،عطيذذا األو  فذذي  مذذو ز فهذذذا بحذذ  ،أمــب د ــد     
 . الموضوع

 
 إن ربنا قريب مجيب. له أسأه أن ينفذ به كاتبه وقارله،وال 
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 خـطـة الـبـحـث
 ا لها.البمهيد، وفيه تعريف العطيا واأللفاظ المرا ف

 .عده بين األو   في العطياحكم ال: المبح  األوه
 عده بين األو   في العطيا.ا الكيفي: المبح  الثاني
 و   في العطيا.الحكم إرا مات الُمَفِضق قبق أن يعده بين األ: المبح  الثال 
 ي العطيا لمعنى يخبص به الُمفَضق.حكم البفضيق بين األو   ف: المبح  الرابذ

 عده األم بين أو  ها في العطيا. حكم:   الخامسالمبح
 جد والجدة بين األحفا  في العطيا.حكم عده ال: المبح  السا س
 .حكم العده في العطيا بين سالر األقارب: المبح  السابذ

 بالشيء اليسير. بين األو   حكم البفضيق: ثامنالمبح  ال
 .بايبهمحكم تفضيق بعض األو   إرا أرن : المبح  الباسذ

 . ثم خبمت بالبح  بالبنصيص على مسالق تكثر الحا ا إليها في هذا الباب
 .فهرس الموضوعاتثم 
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 : ت ريف ال طية ومب يقبردهب من األلفبظفي : تمهيد     
والهبا،  ،العطيا: وهي ،ظ مبااربا يذكرها العلماء فيما يبعلق بهذا الموضوعافي هذا الباب عدة ألف

 والهديا.
 . يا صطالحريف كق لفظ في اللغا ثم أُتبذ بذكر البعريف وسأركر تع

  .(2)، والجمذ عطاياكق ما يعطى: لغا والعطاء العطياف
ب، المْوه: بإسكان الهاء وفبحها، وهبا . وا سم اب  وْهبا، ووه اوهبت له شيئ  : يااه: الهبا قاه أهق اللغاو 

 .(1)اوهب بعضهم بعض  : الهبا، وتواهب الاوم سؤاه: قبوه الهبا، وا سبيهاب: والموِهَبا، وا تهاب
 .(3)والبها ي أن يهدي بعضهم إلى بعض   .أهدى له وإليه: يااه .الهديا واحدة الهداياو 

للمواصلا  البمليك فإن كان، كق منها تمليك بال عوض  : والعطيا ،والهديا ،الهباف :أمب في االصطالح
 .(4)العطيا شاملا للجميذو  ،صد به اإلكرام فهديا ا  فهبا، وإن قُ والوِ 
 

 :حكم ال دل دين األوالد في ال طية: المبحث األول
بعضذهم  بين أو  ه في الهبذا بذدون محابذاة وتفضذيق   عدهمطالب بالمندوب و  اتفق الفاهاء على أن الوالد

 .(6)"و  خالف بين أهق العلم في اسبحباب البسويا وكراها البفضيق": . قاه ابن قداما(5)على بعض
 : وب على قولينو الفي وا اخبلفإنما و 

أثذذم وو ذذب  أو فاضذذق بيذذنهم ،وأنذذه إرا خذذص بعضذذهم ،بذذين األو   فذذي الهبذذا عذذدهو ذذوب ال: الاذذوه األوه
 ،(2)البخذاريوهذو قذوه  ،(9)وروايذا عذن اإلمذام مالذك ،(8)والظاهريذا، (7)وهذا مذهب الحنابلا ،عليه البسويا

                           
 عطا(.) (2/126) المصباح المنير: (  انظر2) 
 (.2/124) المطلذ على أبواب المانذ: (  انظر1) 
 وهب(.) (2/705) مخبار الصحاح: (  انظر3) 
 (.4/199) كشاف الاناع  ،(7/264) اإلنصاف ،(1/614) تهذيب األسماء واللغات: (  انظر4) 
 (.3/253) إعانا الطالبين ،(6/169) الشرح الكبير  بن أبي عمر ،(6/198) المغني ،(7/118) ا سبذكار: (  انظر5) 
  (.6/198) المغني  (6) 
 (.1/436) شرح منبهى اإلرا ات ،(7/238) نصافاإل ،(6/198) المغني: (  انظر7) 
 (. 9/241) المحلى: (  انظر8) 
 (.398) الاوانين الفاهيا: (  انظر9) 
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 واخبذاره ،(5)ونالذه ابذن حذزم عذن  مهذور السذلف ،(4)بن أبي رباحوعطاء  ،(3)سو ، وطاو (1)سفيان الثوريو 
وهذذذذو الُمفبذذذذى بذذذذه عنذذذذد علمذذذذاء هذذذذذه الذذذذبال   ،(9)والشذذذذوكاني ،(8)والصذذذذنعاني ،(7)وابذذذذن الاذذذذيم ،(6)ابذذذذن تيميذذذذا
 .(20)المباركا
 : األدلة

بنذت  فاالذت أمذي عمذرة .وهبنذي أبذي هبذا: حدي  النعمذان بذن بشذير رضذي اللذه عنهمذا قذاه: الدليق األوه
 ،فذأتى رسذوه اللذه صذلى اللذه عليذه وسذلم ،شذهد رسذوه اللذه صذلى اللذه عليذه وسذلم  أرضذى حبذى تُ : رواحا
شذذهدع علذذى الذذذذي وهبذذت  بنهذذا. فاذذذاه صذذلى اللذذه عليذذذه يذذا رسذذذوه اللذذه  إن أم هذذذا أعجبهذذذا أن أُ : فاذذاه
: قذذاه . : قذذاه (كلهذذم وهبذذت لذذه مثذذق هذذذا ): نعذذم. قذذاه: قذذاه (ألذذك ولذذد سذذوى هذذذا   يذذا بشذذير): وسذذلم

 .  تشذهدني علذى  ذور): أخذرى . وفي روايذا  (واعدلوا بين أو  كم ،اتاوا الله): قاه وفي روايا   .(فار عه)
 .(22)(فأشهد على هذا غيري): وفي روايا   (إن لبنيك من الحق أن تعده بينهم

                                                                                     
 (.1/923) صحيح البخاري: (  انظر2) 
 (.7/93) المفهم لما أشكق من تلخيص كباب مسلم: (  انظر1) 
: عذن ابذن أبذي نجذيح عذن طذاووس قذاه: (7/119)البمهيذد  (. وفذي7/117) ا سذبذكار ،(9/200) مصذنف عبذد الذرزا : (  انظذر3) 

 .{أفحكم الجاهليا يبغون: }كان إرا سألوه عن الر ق يفضق بعض ولده على بعض يارأ هذه اْليا
 (.9/241) المحلى ،(9/200) مصنف عبد الرزا : (  انظر4) 
 (.9/241) المحلى: (  انظر5) 
 (.4/279)الفباوى الكبرى : (  انظر6) 
 ،اسبوفيت فيذه أ لبهذا وبينذت مذن خذالف هذذا الحذدي  وناضذها علذيهم امفر    ا"وقد كببت في هذه المسألا مصنف  : اه رحمه اللهق (7) 

 (.9/335) المطبوع مذ عون المعبو  ،تهذيب سنن أبي  او وبالله البوفيق". 
وأن الهبا مذ عدمها باطلا".  ،بو وب البسويا"وقد كببنا في رلك رسالا  واب سؤاه أوضحنا فيها قوة الاوه : قاه رحمه الله (8) 

 (.4/356) سبق السالم
 (.6/80) نيق األوطار: انظر (9) 
مجموع  ،(26/293) فباوى اللجنا الدالما، (9/126) فباوى ورسالق الشيخ محمد بن إبراهيم ،(7/88) الدرر السنيا: انظر ( 20)  

 (.22/79) انذالشرح الممبذ على زا  المسب ،(10/51) فباوى ابن باز
بذذاب كراهذذا  ،كبذذاب الهبذذاتومسذذلم   ،(1586) ( رقذذم1/923) بذذاب اإلشذذها  فذذي الهبذذا، كبذذاب الهبذذا وفضذذلها  أخر ذذه البخذذاري  (22) 

وقذذد اسباصذذى اإلمذذام مسذذلم روايذذات هذذذا الحذذدي  فذذي هذذذا الموضذذذ مذذن  ،(4161) ( رقذذم3/2142) تفضذذيق بعذذض األو   فذذي الهبذذا
 صحيحه.
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سذذذمى البفضذذذيق  أن هذذذذا الحذذذدي  برواياتذذذه  اه علذذذى و ذذوب العذذذده فذذذي هبذذذا األو    ألنذذذه: و ذذه الد لذذذا
ه وأمذذرُ  ،ثذذم أمذذره بذذر  الهبذذا ،مذذن البفضذذيق وامبنذذذ مذذن الشذذها ة ممذذا يذذده علذذى منعذذه ،والجذذور حذذرام  ،اور  َ ذذ

 . (2)يابضي الو وب
وهذو أمذر مطلذق  ،اعذدلوا بذين أو  كذم( علذى غيذر الو ذوب): ومن العجذب أن يحمذق قولذه": قاه ابن الايم

ومذا بعذد الحذق  ،وأنذه لذيس بحذق    ،وأنذه   يصذلح ،فذه  ذور  وقذد أخبذر اْلمذر بذه أن خال ،مؤكد ثالث مذرات  
 ،لو ذذب حملذذه علذذى الو ذذوب افلذذو كذذان األمذذر بذذه مطلا ذذ ،إ  الباطذذق. هذذذا والعذذده وا ذذب فذذي كذذق حذذاه  
 .(1)فبأملها في ألفاظ الاصا"   فكيف وقد اقبرن به عشرة أشياء تؤكد و وبه

مذا ك  ،نذ منهفمُ  ،هم العداوة والبغضاء وقطيعا الرحميورث بين على بعض   أن تفضيق بعضهم: الدليق الثاني
 .(3)أو خالبها ،بزويج على عمبهاتمنذ المرأة من ال

والبفضذذيق بيذذنهم فذذي  ،افمذذا يذذؤ ي إليهمذذا يكذذون محرم ذذ ،أن قطذذذ الذذرحم والعاذذو  محرمذذان: أخذذرى وبعبذذارة  
 .(4)الهبا مما يؤ ي إليهما

 المكلفين عن كق ما يوقذ بينهم العداوة والبغضاء والاطيعا. وقد علم أن من مااصد الشريعا إبعا 
 ،(6)والمالكيذا ،(5)وهذذا مذذهب الحنفيذا ،يكذره تركهذا ،مسذبحبا يذاأن البسويا بينهم في العط: الاوه الثاني
 .(7)والشافعيا

 : األدلة
يذري(  اه علذى فأشذهد علذى هذذا غ): أن قولذه: منذه و ه الد لذاو  ،حدي  النعمان المبادم: الدليق األوه

مذن الشذها ة  هعذاوامبن فيهذا أمذره بذالر وعأمذا و  ،(8)  إر لو يكن البفضيق  الزا لما أمر بإشها  غيذرهالجواز

                           
 (.9/335) المطبوع مذ عون المعبو  ،حاشيا ابن الايم على تهذيب سنن أبي  او  ،(6/198) المغني: (  انظر2) 
 .(2/118) تحفا المو و : (  انظر1) 
 .(6/217) بدالذ الصنالذ ،(7/545) الحاوي: (  انظر3) 
 (.5/124) فبح الباري: (  انظر4) 
 (.1/549) والكباب اللباب في الجمذ بين السنا ،(6/217) بدالذ الصنالذ: (  انظر5) 
 .(6/392) الفواكه الدواني ،(1/2003) لكافي في فاه أهق المديناا: (  انظر6) 
 (.1/369) اإلقناع للشربيني، (7/544) الحاوي ،(2/446) المهذب: (  انظر7) 
 .(7/117) ا سبذكار: (  انظر8) 
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إنهذذا : ، ولذذو كانذذت باطلذذا لاذذاه عليذذه الصذذالة والسذذالموكونهذذا خذذالف األولذذى ه علذذى عذذدم كمالهذذاا فهذذو 
   .(2)باطلا

 :المنبقشة
ألن أ نى أحواه   يرا  به الطلب ليس بأمر (فأشهد على هذا غيري): سلمصلى الله عليه و  أن قوه النبي

 ،وكيذذف يجذذوز أن يذذأمره ببأكيذذده مذذذ أمذذره بذذر ه ،و  خذذالف فذذي كراهذذا هذذذا ،األمذذر ا سذذبحباب والنذذدب
وحمق الحدي  على هذا حمق لحدي  النبذي صذلى اللذه عليذه و سذلم علذى البنذاقض   اوتسميبه إياه  ور  

مبثذق بشذير أمذره ولذم   علذى سذبيق األمذر مر النبي صلى اللذه عليذه و سذلم بإشذها  غيذرهأ كان  ولو ،والبضا 
فذاتاوا ): قولذه اوياذوي رلذك أيض ذ  فيفيذد مذا أفذا ه النهذي عذن إتمامذه ،وإنما هذا تهديد لذه علذى هذذا ،ير ه
ايذذا ألفذذاظ لمذذا يذذده عليذذه ب  وإنمذذا الباذذوى هذذي البسذذويا ،فذذإن رلذذك يذذؤرن بذذأن البفضذذيق لذذيس بباذذوى ،اللذذه(

   .(1)الحدي 
عشذرين  إن أبذا بكذر الصذديق كذان نحلهذا  ذا َّ : حذدي  عالشذا رضذي اللذه عنهذا أنهذا قالذت: الدليق الثذاني

ى بعذدي غن ذ واللذه يذا بنيذا  مذا مذن النذاس أحذد أحذب إلذيَّ : فلمذا حضذرته الوفذاة قذاه ،من ماله بالغابذا اوسا  
 تيذه واحبزتيذه  دَ فلذو كنذت  َ  ،اعشرين وسذا    ا َّ  نحلبكِ  وإني كنتُ  ،بعدي منكِ  افار   و  أعز عليَّ  ،منكِ 

 . (3)وإنما هما أخواع وأخباع فاقبسموه على كباب الله ،وإنما هو اليوم ماه وارث ،كان لكِ 
 .(4)من العطيا على غيره من أو  ه يء  ا بشابنه عاصم  ق فضَّ عمر رضي الله عنه أن : الدليق الثال 
 مذن األنصذار بن عبد الرحمن األنصاري أنه انطلق هو وابن عمر حبى أتوا ر ال  عن الااسم : الدليق الرابذ

بهذا. قذاه  ا وتصذدقتْ إنذي رأيذت أنذك اشذبريت أرض ذ: فاذاه ،فأتذاه ر ذق ،فاشذبراها منذه ،لذه فساوموه بأرض  
 .(2)إياها  ون ولده هُ لَ حَ فإن هذه األرض  بني واقد  فإنه مسكين. نَ : ابن عمر

                           
 (.6/392) وانيالفواكه الد ،(2/446) المهذب ،(4/85) شرح معاني اْلثار: (  انظر2) 
  (.5/125) فبح الباري ،(7/461) اإلعالم بفوالد عمدة األحكام ،(6/125) تفسير الارطبي: (  انظر1) 
كبذاب البيذوع  ،وابن أبي شيبا ،(1783) رقم (4/2088) باب ما   يجوز من النحق كباب األقضيا  ،أخر ه مالك في الموطأ  (3) 

( 9/202) باب النحذق ،كباب الوصاياوعبد الرزا    ،(10235) ( رقم4/182) حبى تابضمن قاه   تجوز الصدقا  باب ،واألقضيا
بذذاب مذذذا ، كبذذذاب الهبذذات  ،والبيهاذذي فذذذي السذذنن الكبذذرى ،(5404) رقذذم (4/88) شذذرح معذذاني اْلثذذذاروالطحذذاوي فذذذي  ،(26507) رقذذم

: (8/71) فذبح البذاريقذاه ابذن حجذر فذي  (22784) ( رقذم6/278) يسبده به على أن أمره بالبسذويا بيذنهم فذي العطيذا علذى ا خبيذار
 (.صحيح): (6/62) إرواء الغليقوفي  ،(صحيح هإسنا )
 (.6/278) وعنه البيهاي في السنن الكبرى ،( بغير إسنا 529) ركره الشافعي في اخبالف الحدي  (4) 
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 .(1)ه بين ولدهقسمَ  حق  بنِ  ق بني أم كلثوم  ضَّ فَ  بن عوف عبد الرحمنأن : خامسالدليق ال
 : المنبقشة

 : (3)من و وه   رضي الله عنهم يمكن أن يناقش ما روي عن هؤ ء الصحابا
رضذي اللذه عنذه  كما خفذي علذى أبذي بكذر    ،رضي الله عنهم يحبمق أن النهي لم يبلغهم وخفي عليهم: أو   

معذه حكذم  وخفي علذى عمذر رضذي اللذه عنذه و ماعذا   ،في ميراث الجدة سلمه و صلى الله عليحكم النبي 
 في الطاعون.  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .سلمصلى الله عليه و قوه أبي بكر وغيره من الصحابا رضي الله عنهم   يعارض به قوه النبي أن ا: ثاني  
عذن الكسذب  عجذز   أو ،نمذا كذان لحا ذا  إ مذن الصذحابا بعذض ولذده بعطيذا   أنه يحبمق أن من خصَّ ا: ثالث  

  .-كما تادم-ألنه مسكين  اوقد  اء فيما ناق عن ابن عمر أنه أعطى ابنه واقد   ،والبسبب فيه
 فأ ركه الموت قبق رلك. ،أنه يحبمق أن يكون قد نحله وهو يريد أن ينحق غيرها: رابع  

 كانوا راضين بذلك.  قأن إخوة الُمفضَ  يحبمقا: خامس  
وأقذذق  ،علذذى أحذذد هذذذه الو ذذوه  ألن حملذذه علذذى مثذذق محذذق النذذزاع منهذذي عنذذهمذذا روي عذذنهم ق ويبعذذين حمذذ

 ا بناب المكروهات. هموالظاهر من حال ،أحواله الكراها
 .(4) ازت هبا األب لبعض األو   ،أنه لما  ازت هبا بعض األو   لألب: سا سالدليق ال

 انب  ون أو  ه، في صحبه  ميذ ماله لأل يهب  ماع منعاد على أن للر ق أنأن اإل: الدليق السابذ
 .(5) نبي فهو للولد أحرىرا  از رلك لألفإ

 : المنبقشة
 .(6)والاياس مذ و و  النص فاسد ا عببار ،مذ و و  النص اقيسذه أه أن: أو   

                                                                                     
هذي : قذاه ابذن حذزم (.22785) رقذم (6/278) بذاب شذرا الاذبض فذي الهبذا، كبذاب الهبذات  ،أخر ه البيهاي في السنن الكبذرى (2) 

 (.9/249) من طريق ابن لهيعا وهو ساقط.  المحلى
 .(9/249) المحلى الروايا مناطعا(.: )( قاه ابن حزم5406) ( رقم4/88) الطحاوي في شرح معاني اْلثار أخر ه (1) 
 (  فذذذبح البذذذاري  بذذذن حجذذذذر6/172) الشذذذرح الكبيذذذر  بذذذن أبذذذي عمذذذر ،(6/125) تفسذذذير الارطبذذذي ،(9/248) المحلذذذى: (  انظذذذر3) 
(8/71.) 
 .(7/545) الحاوي: (  انظر4) 
 (.10/224) عمدة الااري ،(7/130) البمهيد ،(1/168) بدايا المجبهد: (  انظر5) 
 .(10/224) عمدة الااري (5/125) فبح الباري  بن حجر: (  انظر6) 
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على الهبذا  ما يبرتبوالعداوة والبغضاء وقطيعا الرحم أن الهبا لأل انب   يبرتب عليها من العاو  ا: ثاني  
 فافبرقا. ،لألو  

 .(2)أن األصق  واز تصرُّف اإلنسان في ماله مطلا ا: الدليق الثامن
 : المنبقشة

كذذالعموم   ،أن األصذذق الكل ِذذي  والواقعذذا المعينذذا المخالفذذا لذذذلك األصذذق فذذي حكمذذه   تعذذارض بينهمذذا     
 .(1)على الخاصيبنى أن العام : وقد تارر في األصوه والخصوص

 : جيحالتر 
 الرا ح هو الاوه األوه  لاوة أ لبه وصراحبها.   

 
 : كيفية ال دل دين األوالد في ال طية: المبحث الثبني

أو يجعذق للذذكر  ،بذين الذذكر واألنثذى يهذق يسذو  ،بذين األو   فذي العطيذا العدهاخبلف العلماء في كيفيا 
 : (3)ين في المسألامثق ما لألنثيين  على قول

 ،أن المشذذروع فذذي عطيذذا األو   الاسذذما بيذذنهم علذذى قذذدر ميذذراثهم للذذذكر مثذذق حذذظ األنثيذذين: الاذذوه األوه
، وعطاء بن أبذي (6)الحنفيامحمد بن الحسن من  وقوه ،(5)، وقوه عند الشافعيا(4)وهذا مذهب الحنابلا

وهذذو الُمفبذذى بذذه عنذذد  ،(3)وابذذن الاذذيم ،(1)يميذذاوابذذن ت ،(2)وإسذذحا  بذذن راهويذذه ،(8)وشذذريح الااضذذي ،(7)ربذذاح
 .(4)علماء هذه البال  المباركا

                           
 .(6/125) تفسير الارطبي ،(7/93) المفهم لما أشكق من تلخيص كباب مسلم: (  انظر2) 
 (.6/125) تفسير الارطبي ،(7/94) المفهم لما أشكق من تلخيص كباب مسلم: (  انظر1) 
فاذذولهم فذذذي هذذذه المسذذذألا علذذى سذذذبيق ا سذذذبحباب    أن الاذذاللين باسذذذبحباب العذذده بذذذين األو   فذذي العطيذذذا أصذذذال   مالحظذذذامذذذ  (3) 

 الو وب.
 (.7/236) صافاإلن ،(4/487) الفروع: (  انظر4) 
 (.1/402) مغني المحباج: (  انظر5) 
 (.4/444) حاشيا ابن عابدين ،(6/278) المبسوا ،(4/88) شرح معاني اْلثار: (  انظر6) 
 .(7/134) البمهيد: (  انظر7) 
 ،وأشهدني ،لضهفار  هم إلى قسما الله وفرا ،قسما الله أعده من قسمبك": ( وكان ياوه6/134) مصنف ابن أبي شيبا: انظر (8)  

   اشهد على  ور". ،تشهدنيوإ  فال 
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 : األدلة
فكذذذذلك حذذذاه  فجعذذذق للذذذذكر مثذذذق حذذذظ األنثيذذذين ،فذذذي الميذذذراث أن اللذذذه تعذذذالى قسذذذم بيذذذنهم: الذذذدليق األوه

 .(5)ولى ما اقبدي به قسما الله تعالىفإن أ ،الحياة
كحالذذا   ،ى حذالي العطيذذا فيجعذق للذذكر منهذا مثذق حذظ األنثيذينأن العطيذا فذي الحيذاة إحذد: الذدليق الثذاني

 .(6)يعني الميراث ،الموت
ذأن العطيا اسبعجاه لما يكون بعد المذوت فينبغذي أن تكذون علذى حَ : الدليق الثال  ق سذبه  كمذا أن معجِ 

 .(7)الزكاة قبق و وبها يؤ يها على صفا أ الها بعد و وبها
لذم يشذعر بذه  (8)ال  بَ أن سعد بن عبا ة قسم ماله بين ولده وترع حَ : عن عطاء عن ابن  ريج  : الدليق الرابذ

ولكذن أشذهدكما  ،فلذن أغيذر صذنعه سذعد   ا أمر  أمَّ : عمر إلى قيس بن سعد. فااهفمشى أبو بكر و  ،ومات
مذذا كذذانوا يابسذذمون إ  علذذى كبذذاب :   قذذاهلذذه علذذى كبذذاب اللذذه أقسذذمَ : فالذذت لعطذذاء: أن نصذذيبي لذذه. قذذاه

 .(9)الله
سذم كذان "مذا كذانوا يابسذمون إ  علذى كبذاب اللذه" خبذر عذن  مذيعهم أن الاَ : أن قذوه عطذاء: و ه الد لذا

 .(20)وكباب الله فيه تفضيق الذكر على األنثى ،على وفق كباب الله تعالى
 : المنبقشة

                                                                                     
 (.3/649) امذ البرمذي : (  انظر2) 
 (.5/434) الفباوى الكبرى: انظر  (1) 
 (.3/671) بدالذ الفوالد: انظر  (3) 
مجمذوع  ،(26/293) فباوى اللجنذا الدالمذا ،(9/126) فباوى ورسالق الشيخ محمد بن إبراهيم ،(7/88) الدرر السنيا: (  انظر4) 

 (.22/79) الشرح الممبذ على زا  المسبانذ ،(10/51) فباوى ابن باز
 (.6/170) الشرح الكبير: (  انظر5) 
 (.4/320) كشاف الاناع: (  انظر6) 
 (.3/291) الممبذ في شرح المانذ : (  انظر7) 
 في بطن أمه.  انين   : أي  (8) 
بذاب مذن قطذذ  ،وسذعيد بذن منصذور ،(26499) ( رقذم99/ 9) في البفضيق في النحذق ببا ،كباب الوصايا  ،أخر ه عبد الرزا   (9) 

 (.1/30) وإسنا ه صحيح كما في البحجيق في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليق ،(191) ( رقم2/97) ميراثا فرضه الله
 (.6/198) المغني: (  انظر20) 
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 يمكن أن يناقش بأن هذا األثر في شأن قسم المواري    في الهبا حاه الحياة.
ا فالصذذدا  والنفاذذا ونفاذذا األو   نهمذذا إرا تزو ذذا  ميع ذذفإ ،ج مذذن األنثذذىأن الذذذكر أحذذو : الذذدليق الخذذامس

ا بهذذا ق الذكر مارون ذسم الله تعالى الميراث ففضَّ وقد قَ  ،فكان أولى بالبفضيق  لزيا ة حا به ،على الذكر
 .(2)ويبعدى رلك إلى العطيا في الحياة ،علق بهيالمعنى ف

والبسذويا بذين الذذكر واألنثذى مخالفذا لمذا  ،إلى قطيعا الذرحمأن الله تعالى منذ مما يؤ ي : الدليق السا س
 ،وضذعه الشذذرع مذن البفضذذيق فيفضذذي رلذك إلذذى العذذداوة. فذإن اللذذه تعذالى  عذذق الر ذذاه قذوامين علذذى النسذذاء

 .(1)اه بمن فضله الله عليها أفضى رلك إلى العداوة والاطيعافإرا علم الذكر أن األب سوَّ 
 عق األنثى على النصف من الذكر في الشها ات والميراث والديات وفي  أن الله تعالى: الدليق السابذ 

 .(3)فكذلك ينبغي أن يكون في العطيا ،العاياا بالسنا
 ذهبوهذذا مذذ ،بذين الذذكر واألنثذى يأن العذده بيذنهم فذي العطيذا بذدون تفضذذيق بحيذ  يسذو : ثذانيالاذوه ال
ابذذذن و  ،(9)الثذذذوريو  ،(8)وقذذذوه ابذذذن المبذذذارع ،(7)دوروايذذذا عذذذن أحمذذذ ،(6)اوالشذذذافعي ،(5)يذذذامالكالو  ،(4)ايذذذفالحن
  .(20)حزم

 : األدلة
 بيذذنهم وعذذدم البفريذذق البسذذوياعلذذى  دي  النعمذذان بذذن بشذذير المباذذدم  الذذاألفذذاظ حذذ ظذذاهرأن : الذذدليق األوه

: ومنها ،ولفظ الولد يشمق الذكر واألنثى ،(2)( مثق هذا أعطيت سالر ولدع): ومنها ،بين الذكر واألنثى
 وهو ظاهر في اسبواء الذكور واإلناث. .(1)( سويت بينهمأ  ): ومنها

                           
 (.3/671) ذ الفوالدبدال ،(6/170) الشرح الكبير  بن أبي عمر: (  انظر2) 
 (.3/671) بدالذ الفوالد: انظر  (1) 
 (.3/671) بدالذ الفوالد: انظر  (3) 
 (.6/217) بدالذ الصنالذ ،(6/278) المبسوا: (  انظر4) 
 (. 7/81) شرح مخبصر خليق ،(398) الاوانين الفاهيا: (  انظر5) 
 (.1/402) مغني المحباج ،(7/544) الحاوي: (  انظر6) 
 (.7/236) اإلنصاف ،(4/487) الفروع: انظر ( 7) 
 (.7/118) ا سبذكار: (  انظر8) 
 (.3/649)  امذ البرمذي: (  انظر9) 
 .(9/241) المحلى: (  انظر20) 
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 : المنبقشة
ولدع( ): مفسرة لروايا هذه اللفظا فبكون ،(3)( حلتَ نَ  نيكَ بَ  أكقُّ ): الحدي  أن في إحدى ألفاظ: أو   

 .(4)سلم قد علم أنه ليس له إ  ولد ركرفلعق النبي صلى الله عليه و  وأن المرا  بهم الذكور  ون اإلناث.
 .(5)يمكن أن تحمق البسويا على الاسما على كباب الله تعالىأنه ا: ثاني  
يحبمق أنه أرا  البسويا في أصذق العطذاء   فذي صذفبه. فذإن الاسذما   تابضذي البسذويا مذن كذق أنه ا: ثالث  
 .(6)و ه  
قذد قذاه و  نذرى أعذده مذن اللذه ذ عذز  و ذق ذ و  ،(اعذدلوا بذين أو  كذم): الحدي  ألفاظأكثر ن في أا: رابع  

، فالعذده أن يعطذى الذذكر مثذق حذظ (7)}يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوَ  ُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُق َحذظِ  األُنْذثَذيَذذْيِن{: الله تعالى
 .(8)األنثيين

لفضذلت  اأحذد   فلو كنت مفضال   ،سووا بين أو  كم في العطيا)ا: ع  و رفمحدي  ابن عباس : الدليق الثاني
  .(9)النساء(
 : ةالمنبقش

 كما هو مبين في تخريجه.  ،فيضعالحدي   بأن يمكن أن يناقش

                                                                                     
 تادم تخريجه وهذا اللفظ عند البخاري.  (2) 
 رقذم (6/158) مذان بذن بشذير فذي النحذقركذر اخذبالف ألفذاظ النذاقلين لخبذر النع بذاب ،كبذاب النحذق  ،أخرج هذا اللفذظ النسذالي  (1) 
(3685). 
 (  تادم تخريجه وهذا اللفظ عند مسلم. 3) 
  (.5/372) المبدع ،(6/198) المغني: (  انظر4) 
 (.5/372) المبدع: (  انظر5) 
  (.6/198) المغني: (  انظر6) 
 .(22): (  سورة النساء7) 
  .(22/83) الشرح الممبذ على زا  المسبانذ: (  انظر8) 
 ( رقذم22/354) والطبرانذي فذي المعجذم الكبيذر ،(193) ( رقذم2/97) بذاب مذن قطذذ ميراثذا فرضذه اللذه ،( أخر ه سعيد بذن منصذور9) 
 ،(22780) ( رقذم6/277) بذاب السذنا فذي البسذويا بذين األو   فذي العطيذا ،كبذاب الهبذات  ،والبيهاي فذي السذنن الكبذرى ،(22997)

وفذي إسذنا ه سذعيد بذن ): (3/269) حسذن( فذي حذين أنذه قذاه فذي البلخذيص الحبيذر هإسذنا ): (8/71) فذبح البذاريقذاه ابذن حجذر فذي 
 وركر ابن عدي في الكامق أنه لم يرو له أنكر من هذا(. وضعفه ابن الجوزي في البحايق فذي أحا يذ  الخذالف ،يوسف وهو ضعيف

  .(6/67) إرواء الغليقواأللباني في  ،(1/119)



   والِداأَل طيِةي َعِف دُلالَع
 

 

 23 

فجذاء  ،سذلم ر ذقان مذذ رسذوه اللذه صذلى اللذه عليذه و كذ: أنس رضي الله عنذه قذاهحدي  : الدليق الثال 
  عذذذذدلتَ )فهذذذذالَّ : ثذذذذم  ذذذذاءت بنذذذذت لذذذذه فأ لسذذذذها إلذذذذى  نبذذذذه. قذذذذاه ،لذذذذه وأ لسذذذذه علذذذذى فخذذذذذهلذذذذه فابَّ  ابذذذذن  

 .(2)بينهما (
وأن   يفضذذق  ،بذذين ا بنذذا وا بذذن العذذدهسذذلم قذذد أرا  منذذه رسذذوه اللذذه صذذلى اللذذه عليذذه و أن : و ذذه الد لذذا

 .(1)فكذلك في العطيا ،بلاأحدهما على اْلخر حبى في الاُ 
النبذي صذلى اللذه إليذه وقذد أشذار  ،ابضذي لعذدم البفضذيق مبحاذق فذي الجنسذينأن المعنذى المُ : رابذذالدليق ال

ففيذذه  ليذذق علذذى أنذذه أرا  البسذذويا بذذين  ،(3)م البذذر مثذذق مذذا تريذذد مذذن را (ألذذيس تريذذد مذذنه): عليذذه وسذذلم باولذذه
 .(4)ألنه   يرا  من البنت شيء من البر إ  الذي يرا  من ا بن مثله  اإلناث والذكور

 : المنبقشة
هم إرا علمذوا أن أبذاهم أعطذاهم علذى حسذب قسذما اللذه، لذم يكذن فذي قلذب أحذدهم حاذد و  غذق علذى أن

 .(5)يبرُّونه على السواءاألب، ف
 : الترجيح  

 الاوه األوه  لاوة أ لبه.  هو  قرباألأن إ   ناقوي الاولين كال
 

 : دين األوالد في ال طيةمبت الُمَفِضل قبل أن ي دل الحكم إذا : المبحث الثبلث
فهذق وإمذا بمسذاواة البايذا  ،   ثم مات الُمَفِضق قبق أن يعده إما بر  ،إرا وقذ تفضيق بين األو   في العطيا

علذى  هذه المسذألا فيالااللون بو وب العده في عطيا األو    اخبلف العلماء    أو ،تنفذ هذه العطيا
   : ينقول

 ،(2)اإلمام أحمذدعن و  ،(6)مالك وهذا الاوه روايا عن اإلمام ،ا   تثبت وللباقين الر وعأنه: الاوه األوه
                           

بذاب الر ذق  ،كبذاب الهبذا والصذدقا  ،والطحذاوي فذي شذرح معذاني اْلثذار ،(2626) رقذم (1/137) في فوالدهازي تمام الر أخر ه   (2) 
 (.22011) رقم (7/468) شعب اإليمانوالبيهاي في  ،(5407) ( رقم4/77) ينحق بعض بينه  ون بعض

   .(4/88) شرح معاني اْلثار: (  انظر1) 
  . تادم تخريجه وهذا اللفظ عند مسلم  (3) 
   .(4/88) شرح معاني اْلثار: (  انظر4) 
 (.22/83) الشرح الممبذ على زا  المسبانذ: (  انظر5) 
 (.2/280) إرشا  السالك: (  انظر6) 
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 .(1)ابن تيميا مهمن ،اخبارها بعض أصحابه
 : األدلة

 ،(شذذهدني علذذى  ذذور  ت  ): ا باولذذه لبشذذير  ور  ن النبذذي صذذلى اللذذه عليذذه وسذذلم سذذمى رلذذك َ ذذأ: الذذدليق األوه
 .(3)ا فيجب ر ها حرام  والموت   يغيره عن كونه  ور   ،ى تناولهعطَ و  للمُ  ،ور   يحق للفاعق فعلهوالجَ 

 .(4)وأمره يابضي الو وب ،في حدي  بشير  كما  بر هأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره : الدليق الثاني
لذم يشذعر  (5)ال  بَ أن سعد ابن عبا ة قسم مالذه بذين ولذده وتذرع َحذ: عن ابن  ريج عن عطاء: الدليق الثال 
ولكذذذن  ،فلذذذن أغيذذذر صذذذنعه سذذذعد   ا أمذذذر  أمَّذذذ: عمذذذر إلذذذى قذذذيس بذذذن سذذذعد. فاذذذاهفمشذذذى أبذذذو بكذذذر و  ،بذذذه ومذذذات

 .(6)أشهدكما أن نصيبي له
لعطيذذا بعذذد مذذوت سذذعد رضذذي اللذذه ا أن تذذر  هذذذه اأمذذر أن أبذذا بكذذر وعمذذر رضذذي اللذذه عنهمذذا  :و ذذه الد لذذا

 .(7)عنه
 : المنبقشة

والمواريذ   ،اسذبعجق قسذم تركبذه بذين أو  ه اإن سعد  إر يمكن أن يناقش أن هذا األثر وار  في الفرالض  
 بخالف الهبا فإنها في الحياة.  ،تكون بعد الموت

 .(8)المأمور به وقيام بالعده ،تدارع للوا ب فيه الر  أن: الدليق الرابذ
 .(9)بلااالحن وهذا مذهب ،وليس لبايا الورثا الر وع ،ىا تثبت للُمعطَ أنه: الاوه الثاني

 : األدلة

                                                                                     
 (.4/488) الفروع ،(1/465) الكافي  بن قداما: (  انظر2) 
 (.4/488) الفروع ،(4/284) الفباوى الكبرى: (  انظر1) 
 (.3/291) الممبذ في شرح المانذ ،(6/173) بير  بن أبي عمرالشرح الك: (  انظر3) 
 (.1/465) الكافي  بن قداما: (  انظر4) 
 في بطن أمه.  انين   : أي  (5) 
بذاب مذن قطذذ  ،وسذعيد بذن منصذور ،(26499) ( رقذم99/ 9) في البفضيق في النحذق باب ،كباب الوصايا  ،أخر ه عبد الرزا   (6) 

 (.1/30) وإسنا ه صحيح كما في البحجيق في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليق ،(191) ( رقم2/97) ميراثا فرضه الله
 (.4/284) الفباوى الكبرى: (  انظر7) 
 (.1/436) شرح منبهى اإلرا ات: (  انظر8) 
 .(1/436) شرح منبهى اإلرا ات ،(7/240) اإلنصاف ،(1/465) الكافي  بن قداما: (  انظر9) 
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عشذذرين  إن أبذذا بكذذر الصذديق كذذان نحلهذذا  ذذا َّ : حذذدي  عالشذذا رضذذي اللذذه عنهذا أنهذذا قالذذت: الذدليق األوه
ى بعذدي غن ذ إلذيَّ  أحذبَّ  نيذا  مذا مذن النذاس أحذد  واللذه يذا بُ : لمذا حضذرته الوفذاة قذاهف ،من ماله بالغابذا اوسا  
 تيذه واحبزتيذه  دَ فلذو كنذت  َ  ،اعشرين وسذا    ا َّ  نحلبكِ  وإني كنتُ  ،بعدي منكِ  افار   و  أعز عليَّ  ،منكِ 

 . (2)وإنما هما أخواع وأخباع فاقبسموه على كباب الله ،وإنما هو اليوم ماه وارث ،كان لكِ 
 .(1)لهم الر وععالشا رضي الله عنها لو كانت حازته لم يكن  أن: و ه الد لا
 : المنبقشة

لمذا تاذدم إيذرا ه مذن ا حبمذا ت علذى تفضذيله عالشذا     يسلم ا سبد ه بفعق أبي بكر رضي الله عنه
 رضي الله عنها في المبح  الثاني. 

 .(3)األخذ من مالهك  ،أنه حق لألب يبعلق بماه الولد فساط بموته: الدليق الثاني
 : المنبقشة

 والاياس مذ و و  النص فاسد ا عببار. ،قياس مذ و و  النصأن هذا      
 : الترجيح
 هو الاوه األوه  لاوة أ لبه وصراحبها.   األقرب 

 
 : لى يختص ده الُمفضَ حكم التفضيل دين األوالد في ال طية لم ن  : المبحث الرادع

أو  ،أو عياه   ،ىأو عم   ،مانا  أو زَ  ،را حا ا   ى عن البايا مثق أن يكونيخبص بمعن   األو   ن بعضاك  إرا
أو لكونذذه  ،اأو مبذذذر   ،اأو مببذذدع   ،ااْلخذذر فاسذذا   همن بعضذذاأو كذذ ،ه بعطيذذا  فخصَّذذ ،علذذم  ب اشذذبغاه  أو  ،صذالح  

 فما حكم هذا البخصيص  ،مه من العطيارَ فحَ يعصي الله بما يأخذه 
مذذذذهب و  ،(4)قذذذوه عنذذذد الحنفيذذذا وهذذذذا ،ى يخذذذبص بذذذه الُمفضذذذقالبفضذذذيق لمعن ذذذ  بذذذأس بأنذذذه : ألوهالاذذذوه ا
 .(4)وقواه المر اوي ،(3)ابن تيمياو  ،(1)داماقبن اخباره او  ،(2)الحنابلاقوه عند و  ،(5)الشافعيا

                           
 تخريجه. تادم  (2) 
 (.3/291) الممبذ في شرح المانذ ،(6/173) الشرح الكبير  بن أبي عمر: (  انظر1) 
  (.1/465) الكافي  بن قداما: (  انظر3) 
 .(4/444) حاشيا ابن عابدين ،(4/392) الفباوى الهنديا ،(6/217) بدالذ الصنالذ: (  انظر4) 
 (.1/402) لمحباجمغني ا ،(1/369) اإلقناع للشربيني: (  انظر5) 
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 : األدلة
تفضذيق مذن  همرضي الله عذن عبد الرحمن بن عوف وابن عمرو ما روي عن أبي بكر وعمر : الدليق األوه
 .(5)عليهالُمفَضق  ى   يو د فيق بمعن  وأن الحامق على هذا البفضيق اخبصاص الُمفضَ  ،بعض أو  هم

 : المنبقشة
 لذذا مذذا تاذذدم ركذذره فذذي أعليذذه مذذن ا حبمذذا ت والمناقشذذات   ُ أن فعذذق هذذؤ ء الصذذحابا رضذذي اللذذه عذذنهم يذذرِ 

 ى.يص كان لمعن  م أن البخصفال يسلَّ  ،المجيزين لبفضيق بعض األو  
 .(6)الاراباببها كما لو اخبص  بص بمعنى يابضي العطيا فجاز أن ُيخصأن بعضهم اخ: الدليق الثاني

 : المنبقشة
 مذ و و  النص.المذكور قياس ياس اسباله بمحق النزاع. والا أن هذا

 .(8)بلاامذهب الحنو  ،(7)قوه عند الحنفياهذا و  ،عدم الجواز: الاوه الثاني
 : دلةاأل

 حدي  النعمان بن بشير المبادم.: الدليق األوه
 ،أو   ،هق كان تفضيله لمعنى يخبص به اأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبفصق بشير  : و ه الد لا

 .(9)فده الحدي  على عموم األمر بالبسويا بينهم
 : المنبقشة

سذلم ا سبفصذاه يجذوز أن يكذون الله عليه و  وترع النبي صلى ،  عموم لها عين   قضياحدي  بشير أن "

                                                                                     
 (.1/465) الكافي  بن قداما: (  انظر2) 
 .(6/198) المغني: (  انظر1) 
يسبعين بالماه على  ا لله واْلخر غني عاص  ا مطيع  مثق أن يكون محبا   : لكن إرا خص أحدهما بسبب شرعي": قاه رحمه الله (3)  

 (.32/195) فاد أحسن". مجموع الفباوى من أمر الله بإعطاله ومنذ من أمر الله بمنعهالمعصيا فإرا أعطى 
 (.7/239) اإلنصاف: انظر  (4) 
 (.1/402) مغني المحباج ،(6/198) المغني: (  انظر5) 
 (.6/198) المغني: (  انظر6) 
 .(4/444) حاشيا ابن عابدين ،(4/392) الفباوى الهنديا ،(6/217) بدالذ الصنالذ: (  انظر7) 
 (.4/322) كشاف الاناع  ،(1/465) ماالكافي  بن قدا: (  انظر8) 
 (.4/322) كشاف الاناع  ،(1/465) الكافي  بن قداما: (  انظر9) 
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يحبمذق أن يكذون السذؤاه ههنذا : قلنذا ( ألك ولد غيره): لو علم بالحاه لما قاه :فإن قيق .لعلمه بالحاه
 ( أيناص الرطب إرا يبس): السالم للذي سأله عن بيذ الرطب بالبمرالصالة و  قاه عليه كما  ،لبيان العلا

ه السذذالق بهذذذا علذذى علذذا المنذذذ مذذن لكذذن نبَّذذ ،لذذم أن الرطذذب يذذناصوقذذد عَ  .(2)(افذذال إر  ): قذذاه .نعذذم: قذذاه
 ."(1)كذا ههنا  ،البيذ

 .(3)أنهم سواء باإلرث، فكذلك في عطيبه في حياته: الدليق الثاني
 وهو و و  العداوة والبغضاء بين األو  . ،و و  المعنى المابضي لعدم البفضيق: ل الدليق الثا
 : الترجيح
وعلى الاذوه بذالجواز ينبغذي أن والله تبارع وتعالى أعلم.  ،لي أي الاولين أر ح في هذه المسألالم يظهر 
 إرا خشي الوالد مفسدة بين أو  ه.  االعطيا سر  هذه تكون 

 
 : األم دين أوالدهب في ال طيةحكم عدل : المبحث الخبمس

حكذم عذده األب فذي  يتاذدم فذ يذوالخذالف الذ ،كعذده األب  مشذروع   العطيذان أو  ها فذي يعده األم ب
"وإرا وهبذذذذت األم ألو  هذذذذا فهذذذذي كذذذذاألب فذذذذي العذذذذده : . قذذذذاه النذذذذوويعطيبذذذذه ألو  ه ينسذذذذحب علذذذذى األم

 . (5)"واألم في المنذ من المفاضلا بين األو   كاألب": وقاه ابن قداما ،(4)بينهم"
 : األدلة

 واعدلوا بين أو  كم(. اتاوا الله): قوه النبي صلى الله عليه وسلم: الدليق األوه
 . (6)أن األم والدة فدخلت في نص الحدي : و ه الد لا

                           
 (، والبرمذذي، كبذاب البيذوع، بذاب مذا  ذاء فذي النهذي3359) ( رقذم523) أخر ه أبو  او ، كباب البيوع، بذاب فذي البمذر بذالبمر  (2) 

،  ابذن ما ذه(، و 4545) ( رقذم694) (، والنسالي، كباب البيوع، باب اشبراء البمر بالرطذب2115) م( رق192) عن المحاقلا والمزابنا
هذذذا حذذدي  ): البرمذذذيقذذاه (، و 2544) ( رقذذم2/279) أحمذذد(، و 1164) ( رقذذم388) بذذاب البجذذارات، بذذاب بيذذذ الرطذذب بذذالبمرك

 .(، وصححه األلباني في حكمه على أحا ي  السنن في الصفحا نفسهاحسن صحيح
 (.6/198) المغني: (  انظر1) 
 (.1/109)شرح الزركشي : انظر  (3) 
 (.5/379) روضا الطالبين: انظر  (4) 
 (.6/305) المغني: انظر  (5) 
 (.6/171)الشرح الكبير  بن أبي عمر  ،(1/466) الكافي  بن قداما: (  انظر6) 
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والببذاغض يو ذد مثلذه فذي  مذن الحسذد بالعطيذا أن مذا يحصذق ببخصذيص األب بعذض ولذده: الدليق الثاني
 .(2)فيثبت لها مثق حكمه في رلك ،تخصيص األم

 
 : طيةدين األحفبد في ال ال دل الجد والجدة هل يجب على : المبحث السبدس

   : اخبلف العلماء في هذه المسألا على قولين
قذذذذذوه  وهذذذذذذا ،فذذذذذي العطيذذذذذا األحفذذذذذا  فذذذذذي العذذذذذده بذذذذذينب واألم مثذذذذذق األالجذذذذذد والجذذذذذدة  أن: الاذذذذذوه األوه

 .(3)الحنابلاو  ،(1)الشافعيا
 : األدلة

 اتاوا الله واعدلوا بين أو  كم(.): قوه النبي صلى الله عليه وسلم: الدليق األوه
 أن األحفا  يد خلون في األو  . : لاو ه الد 

والببذذذاغض قذذذد  أن مذذذا يحصذذذق ببخصذذيص األب واألم بعذذذض أو  هذذذم بالعطيذذذا مذذن الحسذذذد :الذذدليق الثذذذاني
 فيثبت لهما مثق حكم األب واألم في رلك. ،يو د مثله في تخصيص الجد والجدة

و ذه  الاوه وهذا ،حفا  في العطياأن الجد والجدة ليسا مثق األب واألم في العده بين األ: الاوه الثاني
 .(5)وقوه الظاهريا ،(4)الحنابلاعند 

 : األدلة
 . (6)أن قوة الصلا بين األب وأو  ه، أقوى من قوة الصلا بين الجد وأحفا ه: الدليق األوه

فال خالف فيهم، وقد كان ألصذحاب النبذي صذلى اللذه عليذه  "وأما ولد الولد: قاه ابن حزم: ثانيالدليق ال
 ."(7)فلم يو ب عليه الصالة والسالم إعطاءهم، و  العده فيهم سلم بنو بنين وبنو بنات  و 

                           
 (.4/309) كشاف الاناع: (  انظر2) 
 أن مذهب الشافعيا اسبحباب العده كما تادم. مالحظامذ  (1/402) مغني المحباج ،(5/379) لبينروضا الطا: (  انظر1) 
 أن مذهب الحنابلا و وب العده كما تادم. مالحظا(. مذ 7/203) اإلنصاف ،(4/487) الفروع: (  انظر3) 
 (.7/203) اإلنصاف ،(4/487) الفروع: (  انظر4) 
 (.9/249) المحلى: (  انظر5) 
 (.22/85) الشرح الممبذ على زا  المسبانذ: انظر  (6) 
 (.9/249) المحلى (7) 



   والِداأَل طيِةي َعِف دُلالَع
 

 

 29 

 : المنبقشة
وأمذا كذون  ،فاد قاه به بعض أهق العلذم كمذا هذو قذوه أصذحاب الاذوه األوه ،مأما نفي الخالف فال يسلَّ 

مق أو   الصذلب وأو   واعدلوا بين أو  كذم( يشذ): إن قوله: فيااه ،النبي صلى الله عليه وسلم لم يو به
 األو  .
 : الترجيح

أ   ،احسذن   قذد قذاه بعذض مذن ر ذح الاذوه الثذاني قذو   و  ،لم يظهر لي أي الاولين أر ح فذي هذذه المسذألا
ذ": وهو  ،(2)ر"لو كان هناع خذوف مذن قطيعذا رحذم، فيبجذه مراعذاتهم بذأن يعطذي مذن يعطذي علذى و ذه السِ 

 .والله تبارع وتعالى أعلم
 

 : األقبربال دل في ال طية دين سبئر حكم : حث السبدعالمب
 : وغيرهم من الوارثين ،والعم وابنه ،بين سالر الارابات كاألخ وابنه في العطيا في حكم العدهاخبُلف 

ابذذن  اخبارهذا ،(1)وهذو روايذذا عذن أحمذد ،أن األقذارب لذيس لهذم حكذذم األو   فذي هذذا البذاب: الاذوه األوه
 .(4)ابن تيمياو  ،(3)قداما
 : األدلة

خذذذرج منذذذه األو   بذذذالخبر، فباذذذي مذذذن  ،أن األصذذذق تصذذذرف اإِلنسذذذان فذذذي مالذذذه كيذذذف شذذذاء: الذذذدليق األوه 
 .(5)عداهم على األصق

  وإنمذا سذأه هذق لذك ولذد أو   ،هق لك وارثا: أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأه بشير  : الدليق الثاني 
 .(6)غيره  مما يشعر أن الحكم مخبص بهم

 . (2)بخالف سالر األقارب ،أن األو   اسبووا في و وب بر والدهم فاسبووا في عطيبه: الدليق الثال 

                           
 (.22/85) الشرح الممبذ على زا  المسبانذ  (2) 
 (.4/320) كشاف الاناع  ،(7/238) اإلنصاف: (  انظر1) 
 (.6/303) المغني: انظر  (3) 
 (.526) ا خبيارات الفاهيا: انظر  (4) 
 (.1/109)شرح الزركشي : انظر  (5) 
 (.1/109شرح الزركشي ): انظر  (6) 
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 ،فيمكنه أن يسوي بينهم باسذبر اع مذا أعطذاه لبعضذهم ،أن للوالد الر وع فيما أعطى ولده: الدليق الرابذ 
 .(1)و  يمكن رلك في غيرهم

 .(3)وهذا مذهب الحنابلا ،يا كاألو  في العط حكم األقاربأن : الثاني الاوه
 :األدلة

مو و  فذي  المعنى وهذا ،خوف قطيعا الرحم والبباغض أن المنذ من رلك في حق األو  : الدليق األوه
 .(4)األقاربسالر 

 : المنبقشة
 لكن إنما يعظم هذا المعنى بين األو  .  ،أن ما ركر من المعنى وإن كان قد ياذ بين األقارب

 .(5)جامذ الاراباب ،على األو  الارابا س اقي: ليق الثانيالد
 : المنبقشة

 ،أيسذرع أن يكونذوا لذك فذي البذر سذواء(): قولذه صذلى اللذه عليذه وسذلم إليذهيلمذح  ،أن هذا قياس مذ الفار 
  .  ألنه يرا  منهم أن يكونوا في البر سواءأن و وب العده مخبص باألو   ففيه إشارة إلى

 :الترجيح 
لو كان هناع خوف من قطيعا : ه يبجه أن يااهعلى أن ،لاوة ما اسبدلوا به  أر حاألوه ظهر أن الاوه ي

بذذأن يعطذذي مذذن يعطذذي علذى و ذذه السذذر  ألن مذذن مااصذذد الشذذريعا حصذذوه اإللذذف  ،مراعذذاتهم نبغذذيرحذم، في
 ا وبين األقارب على و ه الخصوص.بين المؤمنين عموم  

 : يسيرالشيء بلد دين األوالد حكم التفضيل: ثبمنالمبحث ال
   .(7)الحنابلاو  ،(6)وهذا مذهب المالكيا ،اليسير الشيء يعفى عنأنه : الاوه األوه

                                                                                     
 (.6/303) المغني: انظر  (2) 
 .(6/303) المغني: انظر  (1) 
 (.7/238) اإلنصاف: (  انظر3) 
 (.1/109) شرح الزركشي: انظر  (4) 
   .(4/309) كشاف الاناع: انظر (5) 
 (.6/375) العدوي على شرح كفايا الطالب الربانيحاشيا  ،(1/56) الثمر الداني ،(2/555) رسالا الايرواني: (  انظر6) 
 (.7/238) اإلنصاف ،(4/487) الفروع: (  انظر7) 
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 : األدلة
 .(2)ر من  انب المفَضق عليهفال يحصق البأث ،اليسيربسامح بالعرف  رى بال أن: الدليق األوه
المشذاا تجلذب و  ،إرا ضذا  اتسذذإن األمذر فذ ،يمكن أن يسبده باواعد اليسذر فذي الشذرعيا: الدليق الثاني

وفي كثير من األحواه   يمكن أن ينفك اإلنسان من إعطاء اليسير لولذده إرا صذحبه فذي مبجذر   ،البيسير
كمذا   ،ولذذلك   تنصذرف إليذه األغذراض فذي الغالذب ،الشيء البافه في حكم العذدم: قاه الشاطبي .ونحوه

 .(1)ى الحرج والمشاا وهما مرفوعان عن المكلفأن المشاحا في اليسير قد تؤ ى إل
روايا عن  اوهالوهذا  ،يعفى عن اليسير ويجب البسويا إرا تساووا في الفار أو الغنى  أنه : الاوه الثاني
  .(4)نحوه طاووسو اء عن  ،(3)اإلمام أحمد

 :األدلة
 ير مفض  للبفضيق بالكثير.     فإن البفضيق ولو باليس ،يمكن أن يسبده لهذا الاوه بسد الذرالذ

 :الترجيح
مذذ مراعذاة  ،مذن غيذر قصذد   اإرا لم يكن علذى و ذه المداومذا ووقذذ اتفاق ذلعله يعفى إن شاء الله عن اليسير 
  ا مذ الصغار.غالب   هذا يحصققد و  ،ق عليهالعده إرا لم تطب نفس المفضَّ 

 
 :حكم تفضيل د ض األوالد إذا أذن دقيتهم: المبحث التبسع

. لكذذن   بذذد مذذن (5)رن بذذاقيهمولذذده إرا أ لمعطذذي تخصذذيص بعذذضليجذذوز  هنذذص الفاهذذاء رحمهذذم اللذذه أنذذ
ورلذك  .(6)كما نبه عليه الشيخ ابن باز رحمه الله  ،وحياء     مجاملا   بطيبا نفس   اة كون اإلرن صا ر  امراع

 .(7)مذ اإلرنوهي منبفيا  ،وة وقطيعا الرحماأن العلا في تحريم البخصيص كونه يورث العد

                           
 (.4/320) كشاف الاناع: انظر  (2) 
 (.1/241)ا عبصام  : انظر(  1) 
 (.4/487) الفروع: (  انظر3) 
 (.26503) ( رقم9/200) مصنف عبد الرزا  "  تفضق أحدا على أحد بشعرة": قاه رحمه الله   (4) 
 .(7/240) اإلنصاف ،(4/488) الفروع: انظر  (5) 
 ا   بالبهديد والبخويف أو نحو رلك ممذا يسذبب الموافاذا.  بأس بالبخصيص بشرا أن يكون الرضا صحيح  : قاه رحمه الله  (6) 

 (.10/56) مجموع فباوى الشيخ ابن باز: انظر
 (.4/320)اف الاناع كش  ،(1/436) شرح منبهى اإلرا ات: انظر  (7) 
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 : ةـمـتـت
 : تكثر الحا ا إليها قبق الخبام يحسن البنبيه إلى أمور       
: . قذاه ابذن قدامذاباذدر حذا بهم فيهذا فالنفاذا يكذون العذده ،ن النفاا والعطيايأنه  بد من البفريق ب :أوال  
ألنهذذذا و بذذذت  ... باذذذدر العذذذا ة ،مذذذن الخبذذذز واأل م والكسذذذوة ،والوا ذذذب فذذذي نفاذذذا الاريذذذب قذذذدر الكفايذذذا"

 .(2)"رت بما تندفذ به الحا ادللحا ا فبا
  ألنه إنما يحباج للنفذ ينبفذ بها ثم ير ها إرا احباج أحد األو   إلى سيارة فيعطيه األب سيارته ب:ثبني  

السيارة باسم الوالد، ويباى ا نبفاع للولد، بحي  إرا مات الوالد تر ذ هذه السيارة في وتكون  فاط،
 .(1)البركا
أ نبي، و   ، ويبعامق معه كما يبعامق مذ شخص  أو  هيجوز للر ق أن يبيذ من ماله على بعض  ب:ثبلث  

 .(3)يحابيه محاباة يكون فيها تفضيق له على بايا إخوانه
ونه ماابق هذه الخدما، وليس في ؤ يجوز للوالد أن يعطي من أو  ه من قام لخدمبه، والايام بش ب:راد   

خوته اْلخرين، بشرا أن يكون ما يدفعه له هو أ رة المثق، سواء كان رلك يوميا رلك تفضيق له عن إ
 .(4)أو شهريا أو سنويا

إرا كان   يادر على الزواج من ه زوج من احباج إلى الزواج من أبناليأن  ى الوالديجب عل ب:خبمس  
ما  فذ في تزويج ا بن  دفذ لألبناء المبزو ين والذين يادرون على الزواج بأموالهم مثقيماله، و  
  ألن هذا يعببر من اإلنفا  الوا ب، وليس هو من عطيأُ ولكن إرا احباج آخر إلى الزواج  ،المحباج

  .(5)العطيا البي تجب فيها البسويا بين األو  

                           
 (.22/80) الشرح الممبذ على زا  المسبانذ ،(9/170) المغني: انظر  (2) 
 (.22/86) الشرح الممبذ على زا  المسبانذ: انظر  (1) 
 (.23/25) فباوى اللجنا الدالما: انظر  (3) 
 .(10/53) مجموع فباوى ابن باز ،(26/104) فباوى اللجنا الدالما: انظر  (4) 
 (.22/80) الشرح الممبذ على زا  المسبانذ ،(26/116) فباوى اللجنا الدالما ،(198 /9)اإلنصاف  :انظر  (5) 
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 الخبتمة
 : من خاله هذا البح  المو ز ما يليتبين لي 

وإنمذذذذا  ،ومشذذذذروعيا العذذذذده بذذذذين األو   فذذذذي العطيذذذذاأنذذذذه   خذذذذالف بذذذذين أهذذذذق العلذذذذم فذذذذي اسذذذذبحباب  :أوال  
 . الخالف بينهم في الو وب

  .أن الرا ح من أقواه العلماء و وب العده بين األو   في العطيا ب:ثبني  
أو يجعق  ،بين الذكر واألنثىهق يسوي  ،بين األو   في العطيا العدهاخبلف العلماء في كيفيا  ب:ثبلث  

على واألقرب أن تكون العطيا  ،اوكال الاولين قوي  د   ،للذكر مثق ما لألنثيين  على قولين في المسألا
 .قدر ميراثهم للذكر مثق حظ األنثيين

ة وإما بمساوا ،ق قبق أن يعده إما بر   ثم مات الُمَفضِ   ،أنه إرا وقذ تفضيق بين األو   في العطيا ب:راد   
 .وللباقين الر وع ،  تثبت هذه العطياالبايا فإنها 

بعذض ولذده بعطيذا إرا كذان الولذد يخذبص بمعنذى عذن  الوالذد اخبلف العلمذاء فذي حكذم تخصذيص :بخبمس  
ذذ ،أو زمانذذا   ،را حا ذذا  البايذذا مثذذق أن يكذذون  علذذى قذذولين  ،بعلذذم   أو اشذذبغاه   ،أو صذذالح   ،أو عيذذاه   ،ىأو عم 

أن تكذون  الاوه بذالجوازذ بذمن أخعلى ينبغي و  ،ين أر ح في هذه المسألاولم يظهر لي أي الاول ،قويين
 إرا خشي الوالد مفسدة بين أو  ه.  اسر   بهعطي

ــ األب مذذن    ألن العلذذا فذذي منذذذالمفاضذذلا بذذين األو   ي المنذذذ مذذنأنذذه   فذذر  بذذين األم واألب فذذ ب:سبدس 
 .البفضيق مبحااا في األم

ولذم يظهذر   هق لهما حكم األب واألم فذي المنذذ مذن البفضذيق ،ةدجد والجاخبلف العلماء في ال ب:سبد   
: لي أي الاولين أر ح في هذذه المسذألا. وعلذى الاذوه بأنذه يجذوز لهمذا أن يخصصذا أحذد األحفذا  بعطيذا

بذأن تكذذون األمذذر فيبجذه مراعذذاة هذذا  حصذذوه البغضذاء بيذذنهم وأأنذه لذو كذذان هنذاع خذذوف مذن قطيعذذا رحذم، 
 لهذه المفسدة. ا فع    االعطيا سر  

 الاوه الرا ح أنه   يلزم العده بين سالر الارابا في العطيا.  أن ب:ثبمن  
مذن غيذر  العله يعفى إن شاء الله عن العطيا اليسيرة إرا لذم تكذن علذى و ذه المداومذا ووقعذت اتفاق ذ ب:تبس   
  صغار.ا مذ الوهذا يحصق غالب   ،ق عليهمذ مراعاة العده إرا لم تطب نفس المفضَّ  ،قصد  
 الكن   بد من مراعاة كون اإلرن صا ر   ،يجوز للمعطي تخصيص بعض ولده إرا أرن باقيهم :اعبشر  
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   مجاملا وحياء. ،بطيبا نفس
 : للحا ا إليهاأشرت قبق خاتما البح  إلى مسالق ينبغي تخصيصها بالذكر  :الحبدي عشر

أما العطيا فال بد من  ،كون بادر حا ا األو  فالنفاا ت ،يُفر  بين النفاا والعطيا أنبد    أنه :منهب
 العده فيها.

 فلبكن باسم الوالد  لكي تر  في الميراث ،هواشبراها له والد ،أنه إرا احباج أحد األبناء إلى سيارة   :ومنهب
 .إرا مات الوالد

يهذا تفضذيق أنه يجوز للر ق أن يبيذ من ماله على بعض أو  ه، بشرا أ  يحابيه محاباة يكذون ف :ومنهب
 .له على بايا إخوانه

أنه يجوز للوالد أن يعطي من أو  ه من قام بخدمبه، والايام بشذؤونه ماابذق هذذه الخدمذا، بشذرا  :ومنهب
 أن يكون ما يدفعه له هو أ رة المثق.

 
، وأن و ه الكريم، وأن يعفو عن تاصيرنال اوالله المسؤوه المر و اإل ابا أن يجعق عملنا خالص  

ا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميذ المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وفانا  ميع  ي
 وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد  
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